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Údaje a plánovaná  
omezení jsou platné  
ke dni vydání  
tiskové zprávy

Více informací na www.tsk-praha.cz. 

stavba dokončena

stavba končí na podzim 

S TSK BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
NEJVĚTŠÍ AKCE BESIP TECHNICKÉ SPRÁVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2020

1   
 Praha 5  
(Wassermanova - MHD Pražská čtvrť)  
Nový zpomalovací práh se středovým ostrůvkem 
v obousměrné ul.  Wassermanova a zrušení pravé 
komunikace směrem ke základní škole, která byla 
nahrazena novým chodníkem  
12,8 milionu korun

2   
 Praha 5 (Nepomucká - ZŠ) 
Nový zpomalovací práh v ul. Nepomucká před ZŠ,  
rekonstrukce chodníků a zklidnění dopravy 
8,2 milionu korun

3   
 Praha 6 (Pod Marjánkou - ZŠ)   
Rozšíření chodníku před ZŠ, přisvětlení obou 
přechodů, zvýšení komunikace mezi dvěma  
přechody před ZŠ a zklidnění dopravy 
7,9 milionu korun 

4   
 Praha 3 (Jeseniova - Koldínova)  
Zvýšená plocha křižovatky s úpravou nároží  
a se zřízením míst pro přecházení, zklidnění  
křižovatky v blízkosti ZŠ a MŠ 
2,3 milionu korun 

5   
 Praha 5 (V Remízku - U Akátů)  
Zvýšená plocha křižovatky a oprava západního 
chodníku, zkvalitnění pěší vazby ke škole  
a celkové zpřehlednění křižovatky v blízkosti ZŠ  
7,3 milionu korun 

6   
 Praha 4  
(Vídeňská - MHD U Tří svatých)  
Nový středový dělící ostrůvek, zvýšení bezpečnosti 
při přecházení ul. Vídeňská a zkvalitnění pěší vazby 
k nedaleké ZŠ a zastávce MHD 
1,9 milionu korun   

7   
 Praha 4  
(Náměstí Bratří Synků - Sezimova) 
Nový přisvětlený zpomalovací práh s integrovaným 
přechodem pro chodce v ul. Litoměřická, zkvalitnění 
pěší vazby k ZŠ a zvýšení bezpečnosti při přecházení 
5,6 milionu korun 

8   
 Praha 7 (Osadní - Dělnická) 
Rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce, 
rekonstrukce stávající zastávky v ul. Argentinská 
a zkvalitnění pěší vazby ke škole  
5,4 milionu korun 

9   
 Praha 9 (Litoměřická - K Lipám)  
Nový zpomalovací práh s integrovaným přechodem 
pro chodce v ul. Litoměřická, zkvalitnění pěší vazby 
k nedaleké ZŠ a zvýšení bezpečnosti při přecházení 
3,5 milionu korun 

10    
Praha 5 (Pod Školou - Nepomucká,  
Pod Školou - Slávy Horníka)  
Zvýšení plochy křižovatek, přisvětlení stávajícícho 
přechodu v ul. Pod Školou a zklidnění dopravy 
a zvýšení bezpečnosti pro pěší v blízkosti ZŠ 
7,8 milionu korun 

11   
 Praha 3, Praha 10 (Šrobárova - Hradecká)  
Zvýšená plocha křižovatky s novým přechodem 
východního ramene ul. Šrobárova, doplněna pěší 
vazba přes ul. Šrobárova a zvýšení bezpečnosti 
a přehlednosti křižovatky u MŠ 
5,8 milionu korun  

12   
 Praha 11 (Mírové hnutí - Brodského)  
Nový přisvětlený přechod pro chodce se středovým 
ostrůvkem a zvýšení bezpečnosti při přecházení 
ul. Mírového hnutí  
990 tisíc korun 


